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VERSLAG

Sportraad: Raad Van Bestuur

Datum vergadering
Aanwezig leden

14 mei 2012
Louis Deckers, Leen Van Den Eynde, Tom Lambrechts, Chris
Helsen, Gustaaf Wuyts, Mario Peeters, Els Vetters,
Vetters André van
Riel, Frank Van Eynde
Priscilla Van Herck, Maurice Ooms

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Priscilla Van Herck

Start: 20.00 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd
Actie
Bekijken wat de sportclubs kunnen aanbieden

Wie
Alle leden

Deadline
11 juni

status

2. Agendapunten
2.1. Evaluatie kampioenenviering
Vrijdag 11 mei 2012.
Locatie:
- Uitwijken naar sporthal voor volgend jaar?
- Uitwijken naar pz Hulshout?
- De locatie die we nu hebben is te klein , maar we zullen volgend jaar een afweging moeten
maken tegen kosten – baten
baten.
Cadeau:
- Geen opmerkingen omtrent handdoek met lichtje
Spreker:
- Bepaalde zaken waren beter dan andere
- Bepaalde momenten was het soms te. Soms waren de grappen ook net erover.
erover
- Sommige spelen veroorzaakte chaos (overlopen) of waren iets te lang.
- Te weinig nadruk op de titels en prestaties
- Misschien een blaadje voorzien met de verschillende titels en prestati
prestaties voor alle
toeschouwers en kampioenen
- Eventueel presentatie be
behouden en muziek behouden
Programma:
- Iets te laat begonnen bij viering 2 door probleem micro sprekers
- Verder geen opmerkingen
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Viering (drank en snacks):
- Pauze? Was wel vraag naar, maar hier gaan we niet op in.
- Meer kaas voorzien
- Kleine flesjes is makkelijk, maar misschien even kijken naar het prijsverschil.
Helpers:
- Bij het onthaal van de 2e viering, was het even te druk!
- Meer glazen voorzien en drank bij het binnenkomen.
Varia:
- Foto’s: op cd’s of stick voor de clubs voorzien?
- Verwijzing naar titels op site en fb?
2.2. Dag van de sportclubs 2012
Chirofeesten wmb: 8 en 9 sept
Chirofeesten HH: 15 en 16 sept
Tijdsplanning: half 10-half 1 liefst de 9e sept idien mogelijk.
 De sf bekijkt dit verder.
2.3. Zomeractiviteiten sportdienst
De inschrijvingen zijn vanaf vandaag begonnen!
Momenteel zit het kleuterkamp al bijna vol.
2.4. Schoolsport (SVS)
Cfr Chris Helsen
SVS Antwerpen zou graag het provinciaal kampioenschap atletiek voor secundair in Hulshout laten
doorgaan en dit op volgende datum: 17 april 2013. (woensdagnamiddag)
We spreken hier over 311 effectieve deelnemers.
De vorige edities gingen door in Merksem, maar hier waren problemen met de jongeren daar ter
plekke.
Het gaat over de volgende disipline’s: hoogspringen, kogel, verspringen, loopnummers.
Dit alles lukt buiten het hoogspringen. Hier hebben wij geen installatie voor.
 De Sf bekijkt of ze dit ergens kan ontlenen. Mogelijks via BLOSO: hoogspringen of Booischot
AC Hulshout laat weten dat ze zouden kunnen rekenen op de inzet van studenten vanuit Heist-opden-Berg. (sportrichting)
 De SF geeft voor het einde van de maand door of het kan in Hulshout.
2.5. Gadget sport Hulshout
De lichtjes en de strandballen zijn aangekomen.
Deze zullen ter propotie dienen bij de volgende grote activiteiten.
2.6. Kledij sportraad
Aangezien we een nieuw logo hebben, is onze kledij ( polo) niet meer up to date.
Voorzien we andere of houden we deze?
 De huidige polo behouden tot ze versleten zijn.
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2.7. Senioren enquête
De SF is naar de seniorencomissie gestapt op 26 april.
Alle enquêtes zijn verdeeld over alle seniorenverenigingen.
SF voorziet er nu nog op de verschillende locaties.
Einddatum om alles binnen te brengen is 30 juni 2012.
2.8. Algemene vergadering in juni
Normaal hebben we op 11 juni terug RVB. Aangezien de erkenning van de sportclubs moet
geaggendeerd worden, moeten we de av samenroepen.
De RVB beslist de vergadering op dezelfde dag te laten doorgaan: 20u00 RVB en 20u30 AV.
2.9. Sportagenda
 Ronde van Hulshout en sportkamp AC Hulshout op de site plaatsen
2.10.
Varia
 Op 22 mei gaat de Av van de sportregio kempen door in Hulshout. Hierop is onze voorzitter,
schepen en sf uitgenodigd.
Einde: 21u05

Actielijst
Actie
Sf bekijken of we een hoogspring installatie kunnen
ontlenen
Data op site plaatsen
Data dag van de sportclubs bepalen

Wie
sf

Deadline
30 mei

sf
sf

asap
11 juni
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